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Stimafi colegi §i parteneri 
sociali ai piefei forfei de 

munca,

Suntem in ajunul Sarbato- 
rilor de Craciun §i Anul 
Nou, care ofera un bun 
prilej de a muljumi tuturor 
pentru munca §i efortul 
depus pe parcursul intre- 
gului an. Orice succes 
atins de Agenda Nationala 
§i structurile sale din sub- 
ordine a fost posibil doar 
grajie aportului §i activita- 
tii depuse de toji angajajii 
Agenjiei Najionale, care 
prin munca de zi ci zi au 
contribuit la indeplinirea 
obiectivelor propuse pen

tru anul ce se apropie de sfar- 
§it. Totodata aceasta este §i 
rezultatul susjinerii §i colabo- 
rarii cu partenerii sociali ai 
piejei forjei de munca.

Sunt multe acjiuni frumoase 
pe care le-am desfa§urat in 
comun cu succes, activitaji in 
proiecte remarcabile, imple- 
mentarea carora va urma §i in 
anul viitor, §i toate acestea ne 
da speranja ca prin tot ce fa- 
cem cu onestitate suntem ala- 
turi de acei care a§teapta spri- 
jinul §i susjinerea noastra prin 
acordarea unor servicii de 
calitate.

Dorim sa muljumim pentru

colaborare membrilor Consili- 
ului de administrate al Agen- 
jiei Najionale, partenerilor 
sociali, angajatorilor, tuturor 
celora care au cooperat cu 
agenjiile noastre teritoriale 
pentru contribujia la plasarea 
in campul muncii a persoane- 
lor aflate in cautarea unui loc 
de lucru.

Cu prilejul sarbatorilor de 
Craciun §i Anul Nou, Va aduc 
sincere felicitari, dorindu-va 
sanatate, fericire, noi succese 
§i realizari.

Sarbatori fericite alaturi de 
cei dragi!

Str. Vasile Alecsandri 1, eta 
ju l 6
tel: 022 721 003 
fax: 022 22761 
site: www.anofm.md

Buletin realizat de 
COBAN Elena, 
responsabil de Comunicare §i 
relafii cu mass-media, ANOFM  
tel. 022 227 804 
mail: elena. coban@anofm. md
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ANOFM, m contextul desfasurarii Campaniei Nationale „Saptamana 
de lupta Tmpotrwa traficului de fiinte umane”

Evenimentul are ca scop 
informarea si 
sensibilizarea societatii 
despre riscurile si 
consecintele traficului de 
fiinte umane, despre 
realizarile, dar si 
dificultatile in 
implementarea Conventiei 
Consiliului Europei 
privind lupta impotriva 
traficului de fiinte umane, 
cu accent sporit pe 
domeniul respectarii 
drepturilor omului. 
Amintim, R. Moldova a 
ratificat Conventia 
respectiva in anul 2006.

La 15 octombrie 2015 
a fost lansata Campania 
Nationala
„Saptamana de lupta 
impotriva traficului 
de fiinte umane”, edi- 
tia a IV-a, cu genericul 
„10 ani a Conventiei 
Consiliului Europei 
privind Lupta Impotri- 

va Traficului de Fiinte Uma
ne”, care s-a desfasurat in 
perioada 15-21 octombrie 
2015.

ANOFM, in contextul 
desfasurarii Campaniei Nati- 
onale „Saptamana de lupta 
impotriva traficului de fiinte 
umane”, a recomandat agen- 
tiilor teritoriale organizarea 
de seminare informative in 
perioada 19-23 octombrie 
2015, cu participarea persoa- 
nelor aflate in cautarea unui 
loc de munca, cu accent pe 
prevenirea fenomenului de 
trafic de fiinte umane, inclu- 
siv participarea la necesitate 
la activitatile organizate in 
teritoriu, incluse in Matricea

activitatilor pentru desfasu- 
rarea campaniei „Saptamana 
de lupta impotriva traficului 
de fiinte umane”.

Asadar, structurile terito- 
riale ale Agentiei Nationale 
in comun cu partenerii au 
organizat in total 32 semina
re informative tematice cu 
accent pe prevenirea feno- 
menului de trafic de fiinte 
umane, promovand angaja- 
rea legala in tara, dar si ris- 
curile de migratie ilegala. 
De asemenea, au fost orga- 
nizate 3 sedinte ale Clubu- 
lui Muncii si 3 seminare de 
instruire in tehnici si meto- 
de de cautare a unui loc de 
munca cu participarea some- 
rilor in vederea cresterii 
capacitatilor de cautare a 
unui loc de munca, aborda- 
rea unui potential angajator 
si prezentare la interviul de 
angajare. In total, au partici- 
pat la seminarele organizate 
563 persoane, inclusiv 474 
someri. Subliniem, ca la 
seminarele de informare au 
participat si tineri, inclusiv 
elevi ai gimnaziilor, liceelor.

La 19 octombrie 2015 
Agentia pentru Ocuparea 
Fortei de Munca a r. Un- 
gheni a organizat targul lo- 
curilor de munca tematica 
„Oportunitati de munca 
pentru femei” la care au 
participat 45 persoane. In 
rezultat, dupa desfasurarea

targului, au fost plasate in 
campul muncii 20 persoane, 
toate femei.

In perioada 15 - 21 oc- 
tombrie agentiile teritoriale 
pentru ocuparea fortei de 
munca, in vederea sensibili- 
zarii populatiei, au diseminat 
materiale informative referi- 
toare la fenomenul traficului 
de fiinte umane, au oferit 
consultatii individuale cu 
accent pe prevenirea feno- 
menului de TFU pentru per- 
soanele aflate in cautarea 
unui loc de munca, inclusiv 
someri care s-au adresat 
pentru servicii la agentii. La 
Centrul de informare din 
cadrul Agentiei pentru Ocu- 
parea Fortei de Munca a 
mun. Balti au fost difuzate 
filmulete privind riscurile 
migratiei ilegale a fortei de 
munca, spoturi publicitare 
informative de prevenire si 
combatere a TFU.

Agentiile teritoriale pen- 
tru ocuparea fortei de munca 
in cadrul Campaniei natio
nale „Saptamana de lupta 
impotriva traficului de fiinte 
umane” au participat si la 
activitatile organizate de 
autoritatile publice locale in 
comun cu reprezentanti ai 
serviciilor publice descon- 
centrate si descentralizate in 
teritoriu, institutii de invata- 
mant, agenti economici, 
ONG-uri si mass-media lo- 
cala.
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”Sa combatem traficul de fiinte 
umane astazipentru un viitor sigur”

Agenda Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca
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Campania de sensibilizare consacrata Zilei 
Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati

In contextul consemnarii 
Zilei Internationale a Per
soanelor cu Dizabilitati, in 
perioada 30 noiembrie -  4 
decembrie 2015 au fost 
organizate activitati dedicate 
incluziunii sociale a persoa
nelor cu dizabilitati, cu sco- 
pul de a sensibiliza opinia 
publica vizavi de situatia 
integrarii persoanelor cu 
dizabilitati in viata sociala, 
economica si culturala.

Pe parcursul acestei sapta- 
mani, Ziua International a 
Persoanelor cu dizabilitati a 
fost celebrata prin organiza- 
rea mai multor activitati de 
sensibilizare in ceea ce pri- 
veste drepturile persoanelor 
cu dizabilitati, dar si masuri 
de combatere a discriminarii 
sociale si profesionale a 
acestora.

In acest sens, au fost des- 
fasurate actiuni care includ:

- organizarea expozitiei de 
fotografii realizate de catre 
copii si adolescenti cu 
dizabilitati „Lumea asa cum
o vad Eu”, in incinta Biblio- 
tecii Municipale Chisinau 
„B.P. Hajdeu”;

- organizarea expozitiei cu 
vinzari a lucrarilor confecti- 
onate de catre persoanele cu 
dizabilitati, inclusiv benefi- 
ciari ai institutiilor subordo-

nate Ministerului 
Muncii, Protectiei 
Sociale si Familiei, in 
incinta Centrului Re
publican pentru Copii 
si Tineret „Artico” 
din Chisinau;
- actiuni social- 
culturale consacrate 

consemnarii Zilei Internatio
nale a persoanelor cu 
dizabilitati: mese rotunde, 
conferinte, seminare cu ge- 
nericul -  incluziunea sociala 
a persoanelor cu dizabilitati, 
activitati culturale pentru 
persoanele cu dizabilitati 
organizate la nivel national 
si teritorial.

In context, Agentia Natio- 
nala prin intermediul struc- 
turilor sale teritoriale au 
organizat 24 seminare in
formative cu participarea 
persoanelor cu dizabilitati, 
cu oferirea informatiilor 
despre oportunitatile si ser- 
viciile pe care agentiile teri- 
toriale le ofera persoanele 
aflate in cautarea unui loc de 
munca, locurile de munca 
libere gestionate si conditiile 
de ocupare a acestora, pre- 
cum si cu angajatorii. De 
asemenea, a fost organizate 
2 sedinte ale Clubului 
Muncii si 4 seminare de 
instruire. In total, au parti- 
cipat la seminarele organiza- 
te 1226 persoane, inclusiv 
335 someri si 31 agenti 
economici. Subliniem, ca la 
seminarele de informare au 
participat si tineri, inclusiv 
copii cu dizabilitati si elevi 
ai gimnaziilor, liceelor.

La fel, reprezen- 
tantii Agentiei 
Nationale si 
structurilor sale 
teritoriale au 
participat la acti- 
unile organizate 
de catre autorita- 
tile publice loca
le, organizatiile 
neguvernamenta- 
le, asociatiile

persoanelor cu dizabilitati, 
s.a.

In perioada 03 -  0 4 de
cembrie 2015: Agentia pen
tru Ocuparea Fortei de Mun- 
ca a r. Donduseni in colabo- 
rare cu Directia de 
Invatamint, Directia de Asis- 
tenta Sociala, Protectia Fa- 
miliei au organizat 2 semi- 
nare informative „Lumea 
din jurul tau” in incinta lice- 
ului teoretic „A. Mateevici” 
si a liceului „Gaudeamus”, 
cu participarea a 100 de lice- 
eni din orasul Donduseni. 
Iar la 2 de- 
cembrie, spe- 
cialistii din 
cadrul AOFM 
a r. Donduseni 
au fost pre- 
zenti la eveni- 
mentul de 
lansare a Cen- 
trului de zi 
pentru persoa- 
nele virstnice 
si a persoane- 
lor cu
dizabilitati.

Agentia 
pentru Ocupa- 
rea Fortei de 
Munca a r.
Ialoveni a participat la acjiu- 
nile mediatice, organizate de 
catre Publicatia Periodica 
Independenta „Ora Locala”. 
Au fost mediatizate proble- 
mele cu care se confrunta 
persoanele cu dizabilitati la 
angajarea in campul muncii 
§i masurile necesare care 
urmeaza a fi intreprinse de 
catre autoritatile raionului §i 
societatea civila intru depa- 
sirea lor fiind expediate ca- 
tre 1500 de abonati.

Agentia pentru Ocuparea 
Fortei de Munca a r. Duba- 
sari a publicat articol 
„Sensibilizarea opiniei pu- 
blice fata de persoanele cu 
dizabilitati” in Ziarul local 
„Dubasarienii”, fiind plasat 
si pe pagina web a Consiliu- 
lui Raional Dubasari. Au

fost prezenti la concertul 
organizat pentru persoanele 
cu dizabilitati „Ziua Interna- 
tionala a Persoanelor cu 
dizabilitati”, organizat de 
Consiliul Raional Dubasri, 
Directia de Asistenta Sociala 
si de primaria satului Cosni- 
ta.

Agentiile teritoriale pentru 
ocuparea fortei de munca in 
cadrul Campaniei de sensibi- 
lizare consacrata Zilei Inter
nationale a Persoanelor cu 
Dizabilitati, au organizat si 
participat in total la 48 de

activitati in comun cu autori- 
tatile publice locale, repre- 
zentanti ai consiliilor raiona- 
le, directiilor de asistenta 
sociala, protectie a familiei, 
consiliile teritoriale de deter- 
minarea dizabilitatii si capa- 
citatii de munca, institutii de 
invatamant, agenti econo- 
mici, ONG-uri si mass-media 
locala.

„Cunoa§tema pen

tru abilitafUe mele, 

nu pentru 

dizabilitafUe mele”. 

Robert M.Hensel
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I n
c o n t e x t u l  consent- 

narii la 18 decembrie a Zilei 
Internationale a Migrantilor, 
in perioada 18-24 decembrie 

2015 vor fi organizate ma- 
suri de informare a populati- 
ei referitoare la provocarile 
si riscurile legate de proce- 
s u l  m i g r a t i o n a l .

Principalul obiectiv al 
Campaniei de informare este 

sa contribuie la constientiza- 
rea problemelor cu care se 
c o n fru n ta  p e rso a n e le  
migrante si sa atraga atentia 
asupra faptului ca o gestio-

Campania 
Internationale a

j

nare eficienta a aces- 
tui fenomen poate adu- 

ce beneficii im- 

portante pen- 
tru toate partile 

implicate. Contri- 

butia pozitiva a 
migrantilor moldoveni in 

ceea ce priveste crea- 
rea locurilor de munca 

prin initiative antreprenoria- 
le, furnizarea de bunuri si 
servicii necesare familiilor, 
precum si acoperirea lacune- 
lor de pe piata fortei de 
munca autohtona, este in- 
c o n t e s t a b i l .

Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 

prin intermediul structurilor 
sale teritoriale organizeaza 
in comun cu partenerii semi- 
nare informative cu partici- 
parea inclusiv a tinerilor din 

localitatile tarii, cu oferirea 

informatiilor despre oportu-

de informare consacrata Zilei 
Migrantilor, 18-24 decembrie 2015

nitatile de angajare in Repu- 
blica Moldova si serviciile 
prestate persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca, 
posibilitatile de angajare 
legala peste hotare si riscuri
le migratiei ilegale, servicii- 
le prestate de catre institutii- 

le statului la fiecare etapa a 
migratiei, precum si dreptu- 
rile lucratorilor migranti.

Precizam, ca in anul 2000 
Organizatia Natiunilor Unite 

(ONU) a desemnat data de 
18 decembrie ca Zi Interna- 
tionala a Migrantilor, ca 
urmare a adoptarii la 18 de- 
cembrie 1990 a Conventiei 

privind protectia tuturor 
lucratorilor si a membrilor 
familiilor acestora.

Potrivit ONU peste 232 
milioane de oameni locuiesc 
in afara tarilor de bastina, 
din care aproape 50% sunt

femei, iar o zecime au varsta 
sub 15 ani. Peste 90% din 
totalul migrantilor isi para- 
sesc tara in scopul cautarii 
unui loc de munca mai bun.

Republica Moldova con- 
semneaza Ziua Internationa- 

la a Migrantilor incepand cu 
anul 2003, an in care a ade- 
rat la Organizatia Internatio- 

nala pentru Migratie.

In anul 2000 

Organizatia
Natiunilor Unitef

(ONU) a desemnat 

data de 18 

decembrie ca Zi 
Internationala a 

Migrantilor, ca 

urmare a adoptarii 

la 18 decembrie 

1990 a Conventiei 
privind protectia 

tuturor lucratorilor 

si a membrilor
9

familiilor acestora.
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Conferinta sub-regionala privind ocuparea fortei de
munca

In perioada 28-29 octombrie 2015, 
Directorul Agentiei Nationale pentru 
Ocuparea Fortei de Munca, dl. Ion 
Holban si Viceministrul Iurie 
Craciuneac, de comun cu alti 
angajati ai Ministerului Muncii, 
Protectiei Sociale si Familiei au 
participat la Forumul dedicat 
ocuparii fortei de munca, organi- 
zat in Georgia, Tbilisi.

Pe parcursul a doua zile, 
peste 130 de delegati ai Guver- 
nelor, sectorului privat si socie- 
tatii civile din Moldova, Arme
nia, Azerbaidjan, Belarus, Geor
gia si Ucraina au examinat pro- 
vocarile majore in domeniul 
fortei de munca, au analizat mo- 
dalitatile de stimulare a ocuparii fortei 
de munca in regiune, si de asigurare a 
cresterii durabile a incluziunii pietelor 
nationale de munca. De asemenea, in 
cadrul sesiunilor plenare, prezidate de 
inalti functionari ai Natiunilor Unite si

Bancii Mondiale au fost puse in dezba- 
teri subiecte ce tin de interactiunea din- 
tre sectorul privat si serviciile de ocupa- 
re, rolul acestora, precum si structurile

serviciilor locale in abordarea proble- 
melor de incluziune sociala.

Reprezentantii MMPSF si ANOFM 
au tinut sa se documenteze asupra prac- 
ticilor din regiune la capitolul cresterii 
numarului locurilor de munca, in parte-

neriat cu sectorul privat, precum si a 
rolului serviciilor de stat in dezvoltarea 
unei forte de munca calificate.

Totodata, in cadrul panelului de 
discutii, dl Iurie Craciuneac si dl 
Ion Holban a prezentat caracte- 
risticile pietii muncii din Repu- 
blica Moldova: institutiile pietii 
muncii; rolul serviciilor publice 
de ocupare a fortei de munca 
precum si masurile de stimulare 
a ocuparii fortei de munca, dar si 
aspectul de protectie sociala a 
persoanelor in cautarea unui loc 
de munca.
Conferinta vine sa sublinieze 
importanta alinierii strategiilor 
de ocupare a fortei de munca cu 

agendele de dezvoltare nationala in 
fiecare dintre tari, punand accent pe 
imbunatatirea mediului de afaceri ca o 
conditie prealabila esentiala pentru 
crearea locurilor de munca.

Acordul bilateral intre R. Moldova si Statul Israel in domeniul 
angajarii in campul muncii a fost prelungit pentru 3 ani

La sedinta Cabinetului de 
Ministri in exercitiu din 16 
decembrie 2015 a fost susti- 
nuta initiativa Ministerului 
Muncii, Protectiei Sociale si 
Familiei de a extinde perioada 
de valabilitate a Acordului 
bilateral intre Republica Mol
dova si Statul Israel cu privire 
la angajarea temporara a lu- 
cratorilor din Republica Mol
dova in anumite sectoare din 
Statul Israel pentru o perioada 
adijionala de trei ani, pana la
5 ianuarie 2019.

Mentionam ca Acordului 
bilateral intre Republica Mol
dova si Statul Israel cu privire 
la angajarea temporara a lu- 
cratorilor din Republica Mol
dova in anumite sectoare din 
Statul Israel a intrat in vigoare 
la 6 ianuarie 2013.

Printre cele mai impor- 
tante prevederi ale Acordu- 
lui se enumera:

- asigurarea unui proces 
de angajare legal, echitabil 
§i bine-informat pentru ceta- 
^enii moldoveni care sosesc 
in Statul Israel pentru munci 
temporare §i prevenirea co- 
lectarii unor taxe ilegale;

- asigurarea cooperarii 
continue intre Par^i cu privi- 
re la recrutarea, selectarea, 
plasarea, sosirea, angajarea 
§i reintoarcerea lucratorilor 
moldoveni dupa activitatea 
lor temporara in Statul Isra
el;

- promovarea protecjiei 
drepturilor la munca §i pro- 
tecjiei sociale a lucratorilor 
moldoveni care realizeaza 
munci temporare in Statul 
Israel pe perioada procesului 
de recrutare, selectare, pla-
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sare, sosire, angajare §i rein- 
toarcere.

Drept institutie imple- 
mentatoare din Republica 
Moldova este este Agentia 
Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca in colabora- 
re cu Centrul International 
”La Strada”.

Pana in prezent s-au reali- 
zat cu succes 5 etape de im- 
plementare a acestui Acord, 
in cadrul carora au fost anga- 
jate 2112 persoane in dome- 
niul constructiilor in Statul 
Israel.

Incepind cu luna 
septembrie 2015 a 
fost initiata etapa VI 
de implementare a 
Acordului bilateral, la 
care s-au inregistrat 
peste 2500 benefici- 
ari, care au sustinut 
proba de examinare

profesionala unde au dat do- 
vada de capacitati privind 
cunoasterea profesiei alese.

Drept rezultat al examenu- 
lui profesional, 1007 persoa- 
ne au sustinut proba, din care: 
727 pers. - la profesia 
armaturier, iar 280 pers. -  la 
profesia lucrator in cofraj. 
Urmatoarele procese ale eta- 
pei VI: loteria, controlul me
dical al beneficiarilor, depu- 
nerea documentelor pentru 
viza, precum si plecarea pro- 
priu-zisa a beneficiarilor va 
avea loc in anul 2016.

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca
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Seminare tematice dedicate target grupurilor de someri

Activitati
f

din teritoriu

AOFM Briceni - campa
nia de informare „Doar 

prezentul ifi poate schimba 
viitorul”

AOFM Briceni a startat o 
campanie in cadrul instituji- 
ei cu care avem tangenja in 

activitate de informare in 
scopul promovarii serviciilor 
prestate. Institu|ia debutanta 
a fost Unitatea Militara a or. 
Briceni, beneficiarii fiind 
persoanele demobilizate .

Pe linga grupul |inta, spe- 
cialistul AOFM a informat 
rudele, prietenii demobiliza- 
|ilor §i al|i participant des- 
pre beneficiile acordate de 
catre agen|ie in caz de §o- 
maj.

Specialistul AOFM a reu- 
§it cu succes sa ofere ras- 
punsuri desfa§urate la nume- 
roase intrebari, ceea ce sub- 
liniaza interesul sporit celor 
prezen|i catre informa|ia 
primita.

Anterior a fost elaborate 
un aviz cu informa|ia utila la

tematica corespunzatoare 
plasat pe panoul informativ 
al institu|iei .

Informa|ia data va servi 
persoanelor demobilizate cel 
pu|in planificarii par|iale a 
viitorului lor dupa ce vor 
parasi Unitatea Militara, 
ceea ce le inspira entuziasm, 
incredere in fortele pro- 
prii §i realizarea scopurilor 
propuse in viitorul apropiat.

AOFM Cahul - 
”Reintegrarea sociala pe 
piafa fortei de munca a 

persoanelor ce se eliberea- 
za din detentie”

La data de 7 octombrie 
2015, AOFM Cahul a parti-

cipat la seminar informativ 
la Penitenciarul nr. 5 din 
orasul Cahul privind reinte- 
grarea sociala pe pia|a for|ei 
de munca a persoanelor ce 
se elibereaza din detentie pe 
parcursul anului 2015. Acti-

vitatea a fost organizata de 
catre AOFM Cahul in cola- 
borare cu Penitenciarul nr. 5 
din Cahul §i Oficiul de Pro- 
ba|iune a raionului Cahul.

Seminarul a vizat angaja- 
rea in campul muncii la eli- 
berarea persoanelor din de
tente prin identificarea unui 
post de lucru, fortificarea 
increderii in sine §i cre§terea 
§anselor de a gasi un loc de 
munca corespunzator aspira- 
|iilor §i pregatirii profesiona- 
le.

Persoanele aflate in custo- 
dia Penitenciarului nr.5 Ca
hul, au avut posibilitatea de 
a ob|ine informa|ii despre 
posibilita|ile de angajare in 
campul muncii, situa|ia pe 
pia|a muncii §i principalele 
sale tendin|e de dezvoltare, 
drepturile §i obliga|iile pe 
care le au conform legisla|iei 
in vigoare.

Saptamana tineretului
desfasurata in or. Rezina
La data de 11 noiembrie 

2015, AOFM Rezina a orga- 
nizat un seminar informativ 
in incinta IP Liceul Teoretic 
„Alexandru cel Bun” din or. 
Rezina, cu viitorii absolvent

ai liceului, in numar de 25 
persoane.

Scopul seminarului a fost 
formarea si orientarea pro- 
fesionala a viitorilor absol
vent

§eful agentiei, dna Agafia 
Rotaru a informat despre 
serviciile acordate de 
AOFM persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca, 
detalii privind beneficierea 
de cursuri de formare si ori- 
entare profesionala, aplica- 
rea capacita|ilor §i speciali- 
tatea aleasa in raport cu ce- 
rin|ele de moment §i de per- 
spectiva pie|ii muncii din 
Republica Moldova.

Tinerii s-au aratat intere- 
sati despre elaborarea de 
catre ANOFM a Prognozei 
pie|ei muncii §i a Barome- 
trului profesiilor. De aseme- 
nea au fost inmanate materi- 
ale informative privind pro- 
fesiile pasibile de instruire §i 
institu|iile de invatamant 
unde se desfa§oara cursurile 
respective.

Lucrarile publice -  o metoda de solutionare a unor probleme ale comunitatii

In conditiile cand pe piata mun
cii apar tot mai multe persoane ca
re nu poseda o profesie si nu au experi- 
enta de munca, lucrarile publice ramin 
o buna solutie de stimulare a ocupa- 
rii fortei de munca.

Participand la asemenea lucrari, une- 
le persoane se intilnesc pentru pri-

ma data cu responsabilitatile, ca
re stau in fata unui angajat. Ma- 

refer in deosebi la persoanele de et- 
nie roma, care traditional au mai puti
na dorinta, dar si mai putine sanse de 
angajare. Astfel, AOFM Donduseni in 
colaborare cu primaria Tarnova, unde 
locuiesc o buna parte de someri de- 

etnie roma, a organizat lucrari pu
blice pe teritoriul satului cu sco
pul de a ocupa temporar some- 
rii din categoria celor de lunga dura- 
ta, care nu au alte posibilitati de- 

angajare. La aceste lu 
crari au fost antrenate 11 persoane, 
printre ei si 4 romi.

Lucrarile de salubrizare a teritoriului 
din primavara si toamna au deve-

nit traditionale. In aceasta toamna pri
maria Tarnova a alocat surse pen
tru ingrijirea cimitirului din localitate. 
Situatia economica instabila creata in 
localitate, salariile mici, lipsa locurilor 
de munca a silit o buna parte de popu- 
latie sa-si cistige existenta peste hota- 
rele tarii. In sat sunt familii unde au ra- 
mas sa locuiasca numai batranii si copi- 
ii, carora le vine greu sa se descurce in 
propria gospodarie. Ei nu pot sa ingri- 
jeasca mormintele stramosilor, un obi- 
cei, care ramine sa fie cel mai de suflet 
al moldovenilor. In acest context lucra- 
rile publice sunt benefice comunitatii, 
iar decizia primariei Tarnova de a an- 
trena someri la asemenea lucrari ar putea 
servi un exemplu bun de urmat.
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Sem inare tematice dedicate target grupurilor de someri (continuare din pag. 6)

Angajarea romilor -  su- 
biectul unei mese rotunde 
desfa^urata de AOFM Ca- 

lara^i
in incercarea de a spori 

incluziunea §omerilor de 
etnie roma pe piata fortei de 
munca locale, Agenda pen
tru Ocuparea Fortei de Mun
ca Calara§i a organizat o 
masa rotunda intitulata 
„Combaterea discriminarii 
impotriva romilor”. Eveni- 
mentul a avut ca scop princi
pal aducerea in atentie a 
problemelor cu care se con- 
frunta comunitatile de romi, 
de a discuta pe marginea 
acestor probleme, cu focusa- 
rea pe angajare si pe gasirea 
posibilelor solutii in acest 
sens. O simpla analiza a 
datelor statistice arata ca 
numarul §omerilor romi s-a 
dublat comparativ cu anii 
precedenti, iar, pe de alta 
parte, angajarea lor s-a redus 
simtitor. Astfel, din cei 54 
de §omeri de etnie roma 
inregistrati in acest an 
(aproximativ 9% din numa
rul total de §omeri), doar 2 s 
-au angajat la un loc de 
munca permanent, iar altii 2 
au fost antrenati la lucrari 
publice.

Evenimentul a fost gazduit 
de Biblioteca Publica raio- 
nala „Grigore V iera” ,

bucurandu-se de participarea 
a peste 20 de persoane, prin- 
tre ei §omeri de etnie roma, 
mediatori comunitari, pri- 
mari ai localitatilor cu co- 
munitati de romi, reprezen- 
tanti de la Directia de inva- 
tamant, Casa Teritoriala de 
Asigurari Sociale, Central 
de Sanatate, agenti econo-

cat si bunele practici deja 
existente.

Chiar de la bun inceput 
discutia s-a axat pe instrui- 
rea insuficienta pe care o au 
romii din raion §i pe refuzul 
acestora de a urma ni§te 
cursuri de formare profesio- 
nala pentru cre§terea §anse- 
lor la angajare. Ne bucura

mici, precum §i vicepre§e- 
dintele raionului in proble
me sociale dna Zinaida Ba- 
darau, dar §i Monitorul de 
Drepturile Omului de la 
Centrul European pentru 
Drepturile Romilor dl Ion 
Bucur.

Diversitatea participantilor 
si relevanta acestora vizavi 
de subiectul abordat a con- 
dus la discutii productive si 
interactive. S-au adus in 
atentie atat cauzele proble- 
melor, resursele disponibile

faptul ca in acest an s-a reu- 
§it totu§i inmatricularea a 6 
§omeri romi la cursuri de 
bucatar/cofetar, chelner/ 
barman §i frizer.

O alta problema asupra 
carora s-a discutat in com- 
plexitate este lipsa de vointa 
a romilor de a se angaja le
gal, ace§tia acceptand munca 
la negru §i mizand pe obti- 
nerea in paralel a ajutorului 
social de la stat. Aici s-a 
discutat despre riscurile la 
care se supun zilierii mun-

■ :i JL
cind ilegal §i s-a insistat pe 
unele prevederi ale sistemu- 
lui de pensionare existent.

Agentii economici prezenti 
la intrunire au facut referire 
la disponibilitatea de a anga- 
ja  persoane indiferent de 
apartenenta etnica a acestora 
§i la unele exemple de suc- 
ces legate de angajatii romi 
pe care-i au in subordine.

La finalul intalnirii s-au 
prezentat cateva posibile 
solutii pentru rezolvarea 
problemelor printre care: 
promovarea si multiplicarea 
bunelor practici si abordari- 
lor cu rezultate dovedite; 
posibilitatea de a antrena 
§omeri de etnie roma la lu
crari publice, responsabiliza- 
rea factorilor de decizie pen- 
tru alocarea resurselor nece- 
sare in sprijinul educatiei 
copiilor din comunitatile 
vulnerabile etc.

“Ne bucura faptul ca 
in acest an s-a reu§it 

totu§i inmatricularea a
6 §omeri romi la 

cursuri de bucatar/ 
cofetar, chelner/ 

barman §ifrizer.”

Diferiti, dar egali
Agentia pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Cantemir a 
participat alaturi de alti 25 
de reprezentanti ai Directiei 
sociale raionale, Directiei 
invalmant, reprezentanti ai 
sindicatelor,alte structuri din 
administratia publica la se- 
minarul „Combaterea feno- 
menului discriminarii la ni
vel local’’ in cadrul proiec- 
tu lu i „C o n so lid area  
CREDAE intru buna solutio-
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nare a cazurilor de discrimi- 
nare la nivel national”.

Scopul evenimentului a 
fost de a prezentarea diver- 
selor subiecte ce vizeaza 
conceptul discriminarii, for- 
mele de discriminare si crite- 
riile protejate, Procedura 
pentru Prevenirea si Elimi- 
narea Discriminarii si Asigu- 
rarii Egalitatii.

Participantii au fost fami- 
liarizati cu prevederile Legii

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca

nr.121/2012 privind asigura- 
rea egalitatii: rasa, culoare, 
nationalitate, origine etnica, 
limba, religie sau convingeri, 
sex, virsta, dizabilitate, opi- 
nie, apartenenta politica sau 
orice alt criteriu precum ori- 
entare sexuala, prove- 
nienta sociala, proprie- 
tate, starea sanatatii, 
HIV/SIDA, etc.

in cadrul seminarului 
sau adresat o serie de

intrebari §i exemple cu privi- 
re la discriminarea pe crite- 
riu de limba, invatamint, 
virsta, religie, acomodarea 
r e z o n a b i l a  p e n t r u  
dizabilitate, hartuirea la lo- 
cul de munca, discriminarea 
in cimpul muncii.
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Activitati realizate de parteneri
Atelier de lucru privind serviciile extrascolare de 

orientare profesionala si consiliere m cariera REVOCC

In cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientarii 
profesionale si consilierii in cariera pentru 
competivitatea fortei de munca” (REVOCC), imple- 
mentat de Central pentru Educatie Antreprenoriala si 
Asistenta in Afaceri (CEDA) in parteneriat cu Ministe- 
rul Educajiei §i Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca (ANOFM) finanjat de catre Agenda 
Austriaca pentru Dezvoltare s-a desfa§urat Atelierul 
de lucru privind serviciile extrascolare de orientare 
profesionala si consiliere in cariera (OPCC).

Proiectul are ca studiu orientarea profesionala §i con- 
silierea in cariera in scopul identificarii solutiilor la 
problemele existente, bazate atat pe realitatea din Repu
blica Moldova cit §i pe experienta internajionala. Con- 
comitent, vor fi selectate 12 institutii pilot care vor par- 
ticipa la pilotarea unui program revizuit de studii, ce jin 
de orientarea profesionala a elevilor pentru a o apropia 
de structura reala a economiei najionale §i realitajile 
curente din piaja muncii.

La eveniment au participat reprezentanti ai: Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentiei 
pentru Ocuparea Fortei de Munca (mun. Chisinau, r 
Cahul, r. Soroca), Centrului pentru Educatie Antrepre
noriala si Asistenta in Afaceri, Romaniei - expert inter
national - dna Liliana Anghel, Agentiei Austriace pen- 
tru Dezvoltare, Institutiilor de invatamant pilot:Liceul 
teoretic „Prosucces” mun. Chisinau, Gimnaziul 
„Galata” mun. Chisinau, Liceul teoretic „Emil Nicula”, 
s. Mereni, r. Anenii- Noi.

Pentru a informa elevii, profesorii §i alte persoane 
interesate cu privire la competenjele profesionale §i 
profesiile solicitate pe piaja muncii, vor fi create 3 Cen
tre Regionale de Consiliere §i Ghidare in Cariera in 
cadrul a 3 oficii teritoriale ale ANOFM (Centra, Nord 
§i Sud). In felul acesta, informajia despre realitajile de 
pe piaja muncii va fi oferita tinerilor direct de la viitorii 
angajatori §i de la AOFM -  cei care sunt cel mai bine 
informati despre necesitatile reale privind calificarea si 
competenjele necesare pentru a obtine un loc de munca. 
Infrastructura acestor centre va fi adaptata in a§a fel, 
incat §i persoanele cu dezabilitati sa poata avea acces la 
serviciile acestor Centre.

In cadrul atelierului de lucru au fost puse in discutie:
• serviciile extrascolare de orientare profesionala §i 

consiliere in cariera din mai multe perspective
• rolul agenjilor cheie in livrarea serviciilor OPCC
• perspectivele Centrelor pentru ghidarea/proiectarea 

carierei,
• interactiunea dintre centrele OPCC, institutiile de 

invatamant si agenti economici
La eveniment, reprezentantii ANOFM, au vorbit des- 

pre rolul Agentiei Nationale si a Centrelor in orientarea 
si ghidarea in cariera a tinerilor, iar expertul internatio
nal, Liliana Anghel, a abordat subiectul prin prisma
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vastei sale experienje pe care o dejine in domeniul 
orientarii profesionale.

In cadrul atelierului a fost lansat dialogul de colabo- 
rare dintre institujiile de invajamant §i reprezentanjii 
ANOFM §i AOFM pentru a facilita interacjiunea din- 
tre agenjii cheie implicaji in livrarea serviciilor extra- 
§colare de orientare profesionala §i consiliere in cariera 
si impactul lor asupra elevilor claselor a V-XII -  a 
privind orientarea profesionala.

S-a pus in discutie experienja §i practicile actuale din 
cadrul institujiilor pe care le reprezinta §i au expus 
ideile referitoare la oportunitajile §i modalitajile de 
colaborare §i consolidare a eforturilor, in vederea asi- 
gurarii prestarii eficiente a serviciilor de orientare pro
fesionala §i consiliere in cariera.

Scopul principal al orientarii scolare si profesio
nale trebuie sa conduca la alegerea constienta, adec- 
vata si libera a profesiei de catre elevi. Aceasta ale- 
gere trebuie facuta in conformitate cu cerintele eco- 
nomiei si ale culturii precum si interesele, inclinatii- 
le, aptitudinile, atitudinile, aspiratiile si idealurile 
elevilor.

In contextul rezultatelor asteptate, va fi revazut §i 
imbunatajit curriculumul la Educajia Civica, mai exact 
modulul ce jine de cre§terea personala §i orientarea in 
cariera, pentru a le oferi elevilor §anse mai bune de a 
se integra in viata social-economica din Republica 
Moldova.

Proiectul va implementa programe de formare in 
domeniu, atat a profesorilor §i a dirigintilor din gimna- 
zii, licee §i §coli profesionale, cat §i a consilierilor res- 
pectivi din cadrul agenjiilor teritoriale de ocupare a 
forjei de munca.

In cadrul Proiectului vor fi elaborate §i editate o serie 
de materiale didactice §i informationale.

Sedinta organizata cu membrii institutiilor a avut un 
impact pozitiv, asigurand o mai buna coordonare si 
comunicare deschisa, respectuasa, transparenta, si con- 
structiva intre parteneri.

*

♦

*

*

*

♦



пи ifii
Noi um blam  

Sa colindam

Pe-asta noapte-ntunecata 
§i zapada necalcata;
Noi umblam 
§i colindam 
§i zapada s-o calcam,
Ca azi s-a nascut Hristos, 
Domnul cel prea luminos 
§i umbland 
§i tot umbland,
Ne-ntalnim cu Dumnezeu,
Cu ve^mantul mohorat,
Lung, din cer pana-n pamant; 
§i pe-ntinsul hainelor 
§i-mprejurul poalelor 
Luceau stele maruntclc,
Mai in sus, mai mititele,
Mai in jos, mai maricele;
§i pe cei doi umerei 
Luceau doi luceferei;
Lucea luna ca lumina 
§i soarele cu caldura.
Cruce-n stanga ca-i lucea,
Iar in dreapta mai ducea, 
Ducea verde busuioc, 
Floricica de noroc,
Busuiocul fetelor,
Maghiran nevestelor,
Tamaita babelor,
Fulg de aur junilor 
§i crucea batranilor.
§i noi tare ne-am mirat 
§i prin lume am plecat,
Taina s-o istorisim,
Minunea s-o povestim 
§i cum bine-am nimerit 
La casa de om cinstit,
Tot cu fe î §i fete mari 
De-nsurat,
De maritat,
Ca e ziua lui Craciun,
Lui Mo$ Craciun cel batran.' 
Ramai, om bun sanatos,
Ce-ai fost gazda lui Hristos! 
Ramai casa sanatoasa,
Ca un paharel pe asa!

Anul 2016 sta sub semnul Maimutei de Foe- dupa zodiacul chinezesc. In 
2016 sarbatorim intrarea in Anul Maimutei de Foe pe 8 Februarie. Energia 
acestei zodii ne stimuleaza creativitatea, puterea de a fi noi inline, fort a afir- 
marii (nu neaparat in cariera) si da stralucire calitatilor care ne definesc, ne 
incurajeaza sa ne emancipam, sa evoluam.

Maimuta, acest animal obraznic, explodeaza de cxubcranta. aducand un 
ritm rapid si о motivatie fantastica. Maimuta va mari comunicarea, umorul si 
istetimea, ajutandu-ne sa trecem peste momentele stresante cu gratie si usu- 
rinta. Afacerile vor inflori iar riscurile asumate vor avea tendinta sa dea pe 
din afara. Cadoul Maimutei in acest an este capacitatea de a gasi solutii ne- 
conventionale la probleme vechi. Indrazneala de a fi diferit ar putea sa te con- 
duca spre succes in Anul Maimutei 2016!

Anul Maimutei 2016 ne impinge la gesturi indraznete care sa atraga atentia 
asupra noastra pentru ca ne dorim, un pic mai mult decat de obicei, sa fim in 
centrul atentiei, sa anuntam lumea ca existam, sa fim priviti altfel decat pana 
acum de semenii nostri. altfel decat ca indivizi, ca numere, ca figuri. In acest 
an ne cautam identitatea si dorim sa fim recunoscuti si respectati ca individu- 
alitati. Este de asteptat ca fiecare dintre noi sa isi uimeasca putin anturajul, sa 
i§i asume responsabilitatea opiniilor si sa isi afirme unicitatea.

Vorbirea va fi rapida, lingusitoare si alunecoasa in Anul Maimutei, astfel 
incat se cuvine sa te atentionam sa fii in alerta in privinta insclatoriei si a es- 
crocheriei.

Daca anul trecut s-a cautat rafinamentul, eleganta, fluiditatea, anul acesta 
stilul in moda sau coafura, va fi mai indraznet si dinamic.

Desi Anul Maimutei de Foe 2016 este un an plin de viata, optimist si pro- 
gresiv, un an in care finantele, politica, si imobiliarele ar trebui sa suporte о 
revigorare, va exista, totusi. un curent subteran de insecuritate. Toata lumea 
va dori sa primeasca cea mai buna oferta si sa prinda pontul cel mare. Cu 
toate acestea, deciziile de afaceri luate in acest an trebuie sa se bazeze pe 
fapte, nu pe emotie. Problemele si tertipurile vor abunda, astfel incat nimic

din acest an nu ar trebui sa fie luat ca 
sigur, indiferent daca este vorba despre 
politica, finante, profesie, pe planul in
tern sau emotional.
Anul Maimutei va fi unul de bun augur 

Д  pentru noi inventii, pentru asumarea 
■ riscurilor, pentru a fi rebeli, un an in care 

mintile inventive, curajul pur si bravada 
vor avea castig. Este anul potrivit pentru 
a avea curaj, pentru a actiona, este un an 
pentru inceputuri, care, sub influenta 
Anului Maimutei, vor fi, probabil, niste 
reunite.
La nivel individual, indrazneste sa-ti 
faci planuri ambitioase, nastrusnicc pen
tru viata ta. Avanseaza, fa progrese, si 
uita-te mereu inainte la ceea ce va ur- 
ma. Anul 2016este un an potrivit pentru 
afaceri considerate riscante- tocmai aici 
vor fi semintele succesului. Jongleaza cu 
ideile, imbratiseaza inventiile si nu te 
uita inapoi! Aminteste-ti ca acest an va 
recompensa efortul individual- cei care 
i§i pun increderea in colectiv (grup) se 
vor confrunta, probabil, cu dezamagiri 
pe parcursul AnuluiMaimutei 201

Aho, aho, cu bucurie 

Suntem cei din Agentie 

In 2016 sa Jiti cu totii sanatosi 

Veseli, harnici si ambitiosi! 

A nul care ne soseste 

Bucurii el ne vesteste

Proiecte, targuri, angajari, 

Parteneri si Jinantari 

Scopuri multe-ndeplinite 

Si salarii mai marite, 

rCat mai multepersoane angajate 

Sa fim  utili in societate!

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca


